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Brouwerij De Brabandere
De Parette wordt 20 jaar
Buitenschoolse opvang

FESTIVAL
D’ACADEMIE
De Academie Harelbeke Anders viert feest! Op zaterdag
23 februari viert ze de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs.
Het ideale moment om alle atelierdeuren wijd open te zetten
en iedereen uit te nodigen om deel te nemen aan deze familieactiviteitendag.
Naar jaarlijkse gewoonte staat er op de
AHA!-agenda – de Academie Harelbeke
Anders! – het grote familie-evenement
‘Festival d’Academie’. Tijdens deze
editie besloot de academie om het
nationale DKO thema ‘Tijd voor kunst’
te volgen, de rode draad doorheen deze
festivalnamiddag. Het AHA!-team ging
aan de slag en dokterde verschillende
workshops en belevingsmomenten uit
gericht op leeftijden tussen de 5 en 105
jaar. De verschillende ateliers op AHA!
worden naar aanleiding van het Festival
in een andere ‘tijdsmodus’ geplaatst en
omgetoverd tot een plek waar je samen
met familie en vrienden de Academie
kan beleven. Iedereen kan tussen 14 en
18 uur gratis proeven en genieten van
de vele mogelijkheden die de academie
te bieden heeft.

Een fantastische familiedag
om niet te missen
Meer info op
www.academieharelbekeanders.be,
Facebook of Instagram
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De academie wordt tijdens het
festival in verschillende tijdzones
ingedeeld. Daarbij wordt elke zone
voorzien van een leerkrachtenteam
dat je onder b
 egeleiding onderdom-

pelt in een ervaring of doemoment.
De resultaten van deze momenten
neem je achteraf mee naar huis. Lees
hier alvast een voorsmaakje van wat
je mag verwachten: Tijd voor experiment, Tijd voor architectuur, Tijd voor
Tate, Boekentijd, Kieere-ki-weere,
Kijk-tijd, Stempel-tijd, Wat als, Bartijd, Groei-tijd, Performance-tijd ...
Bovenop de vele activiteiten is er
de slottentoonstelling van ‘de Teken
fabriek’ en performances gebracht door
studenten van de SAMWD. ‘De Wilde
Vogel’ zorgt voor een streepje muziek.
De AHA!-bar wordt de zoete verleiding
met een taartenbakwedstrijd door de
AHA!-studenten.
Kortom, een niet te missen dag! Het
is niet nodig om je op voorhand in te
schrijven, kom maar gewoon langs.

Festivalplaats is de AHA!
in de Tientjesstraat 4 in
Harelbeke op 23 februari
2019 van 14 tot 18 uur.

Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en 		
14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en
16.00-19.00 uur
Vrijdag:
09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag
van de maand van 9-12 uur, enkel
onthaal en loket burger en welzijn,
andere loketten op afspraak
(eerstvolgende op 9 februari)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311

Openingstijden recyclagepark
Betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 8-18 uur
Zaterdag: van 8-16 uur
Niet-betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 uur
Zaterdag: van 8-14 uur
De ophaling van de foliezakken is
voorzien in de week van 4-8 februari
(afhankelijk van welke ophaalronde).

Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van maart
verschijnt op donderdag 28 februari.
Teksten indienen tegen
vrijdag 8 februari.
Departement communicatie:
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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BROUWERIJ
DE BRABANDERE

125ste verjaardag

Op 5 september 2019
is het zo ver. Brouwerij
De Brabandere viert zijn 125ste
verjaardag. En dat laat het
Harelbeekse familiebedrijf niet
onopgemerkt voorbijgaan. De
brouwerij opent de deuren en
viert samen met heel Harelbeke.
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DE PARETTE

BUITENSCHOOLSE
OPVANG

20-jarig bestaan

Stadsscholen

De Parette blaast dit jaar
20 kaarsjes uit en is nog
altijd de ontmoetingsplaats in
Harelbeke voor 55-plussers.
Ontdek alles over hun festival
maand februari in dit hblad of
op www.zbharelbeke.be of in
de Parettegazette.

Sinds 1 september 2018 werden er zes vrolijke en creatieve
dames aangeworven voor de
buitenschoolse opvang van de
stadsscholen. Dagelijks zorgen
zij, samen met vrijwilligers en
wijkwerkers, dat kinderen educatief verwend worden voor en
na de schooltijd.

12 Lokale helden

voor globale doelen

Vandaag maken we kennis met Eline. Een lokale held die
onze focus op gendergelijkheid vestigt, want Eline staat haar
brandweervrouwtje tussen heel wat brandweermannen. En zo
staan we deze maand even stil bij SDG 5 ‘Gendergelijkheid’.

Verder

04 Word animator
05 Toekomst Harelbeke
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke
13 Nieuwe gemeenteraad
14 Wedstrijd
24 Vakantiekriebels
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kort
Openbaar onderzoek

WATERBEHEERPL ANNING
HAKHOUTBEHEER

www.harelbeke.be/sdgs

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de
kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp
voor de waterbeleidsnota 2020-2025 via www.volvanwater.be.
Meer info via 053 726 507 of secretariaat_ciw@vmm.be.

Vrijwilliger bij de jeugddienst

AGENTSCHAP
WEGEN EN VERKEER
De komende maanden voert het
Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en
autosnelwegen. Dan verloopt de sap
stroom trager en zijn de bomen minder
kwetsbaar. Dit lijkt een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor
de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een
verjonging van de beplanting in de berm
en voor een verrijking van het ecosysteem.
Het draagt ook bij tot de veiligheid doordat
er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen
op de weg terecht komen.
Meer informatie over waar en wanneer 
het hakhoutbeheer gebeurt, vind je via
www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.
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WORD ANIMATOR

Je bent minimum 15 jaar, hebt een speels kantje, bent ongelooflijk enthousiast en je wil wel wat zinvols doen in je vrije tijd?
Word dan vrijwilliger bij de jeugddienst. Werk mee op de speelpleinwerking in Bavikhove of Harelbeke, de UiT-Kajuit kampen,
kriebelkampen, tiener 2daagses, kleuterDOEdels, buitenspeeldag … of nog iets anders. Er is voor elk wat wils!
Geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op http://www.harelbeke.be/
animatoren, vul de gegevensfiche in en stuur ze door.

Fiscale attesten 2018
Wist je dat je een
g krijgt
belastingverminderin
prijs van
van 45 % van de kost
heb je wel een
activiteiten? Daarvoor
Download het
fiscaal attest nodig.
18 via https://
fiscaal attest voor 20
ws/fiscaalwww.harelbeke.be/nieu
g.
rk
attest-vakantiewe in

Citymarketing

TOEKOMST HARELBEKE
Denk mee over het Harelbeke van de toekomst! Er valt hier al heel
wat te beleven, maar misschien kan het beter of anders? Deel je
mening met ons op 26 februari om 19.30 uur in CC het SPOOR
tijdens een interactieve avond waar plaats is voor ieders mening.
Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs.

Stad Harelbeke

NIEUWE WEBSITE

ZWERFVUILACTIE
2019

De website van Stad Harelbeke kreeg een volledig nieuw jasje.
De website heeft nu een frisse en eigentijdse look en geeft een
beter overzicht op alle actualiteit. Ontdek het op www.harelbeke.be.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT

Kinderen leren fietsen

KIJK IK FIETS!

Kan jouw kleuter al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed hoe het
nu verder moet? Dan is Kijk ik fiets! echt iets voor jullie. Op zaterdag 23 maart
2019 kan jij jouw kind met wat begeleiding in een halve dag leren fietsen. Je
bent welkom van 9 tot 12 uur of van 13 tot 16 uur in CC het SPOOR.
Info en inschrijvingen op www.harelbeke.be/sport.

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de stad
Harelbeke een zwerfvuilactie. Deze vindt
plaats van maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart 2019. Om deel te nemen
kunnen vrijwilligers zich aanbieden aan het
stadsmagazijn in de Broelstraat. Zij helpen
dan mee met de stadsdiensten om Harelbeke proper en net te maken. Vervoer en
materiaal is beschikbaar. Gelieve zelf kledij
en laarzen mee te brengen. Wij danken
iedereen alvast voor de helpende handen.
Interesse? Stuur een mailtje naar milieu@harelbeke.be
of bel naar 0800 21 202.

www.harelbeke.be/sdgs
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BROUWERIJ
DE BRABANDERE
VIERT 125STE
VERJAARDAG
Op 5 september 2019 is het zo ver. Brouwerij De Brabandere blaast 125
verjaardagskaarsjes uit. En dat laat het Harelbeekse familiebedrijf niet
onopgemerkt voorbijgaan. De brouwerij opent de deuren en viert samen
met heel Harelbeke. Het hele idee erachter? ‘Kom uit je kot, Harelbeke!’
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Vijf jaar geleden veranderde
de naam van de brouwerij
van ‘Bavik’ naar het meer
familiegerichte ‘Brouwerij De
Brabandere’. Een grote stap
met een positieve impact op
het imago, mede door de
inbreng van nieuwe bieren
als Kwaremont, Petrus Sours
en Wieze. Daarna volgden vijf
jaar van grote investeringen:
nieuwe gistingstanks, een
nieuw magazijn en foederzaal
en een hightech bottelarij.

inzetten op een sterkere
band met de stad. Harelbeke
heeft zo veel meer te bieden
dan de Gavers en de Leie.
Wij vinden het onze plicht
om mee Harelbeke op de
toeristische kaart te zetten
en de Harelbeekse inwoners
uit hun kot te lokken. Om
dat te bekomen, produceren
wij natuurlijk wel het ideale
product. Bier: het meest
sociale bindmiddel aller
tijden.

BAND MET HARELBEKE
Bert De Brabandere:
“We willen met die grote
investeringen en de nieuwe
generaties in de brouwerij

De voorbije jaren kregen
we al meerdere keren de
vraag van nieuwsgierige
omwonenden, klanten
en bierliefhebbers om

de brouwerij te mogen
bezoeken. Bovendien
neemt het biertoerisme
in het algemeen enorm
toe. Toch bleven de
deuren van Brouwerij
De Brabandere altijd
gesloten, met uitzondering
van de jaarlijkse Open
Bedrijvendag. De enige
toegankelijke ruimte is de
foederzaal, die we al enkele
malen ter beschikking
stelden voor Harelbeekse
initiatieven. Daar brengen
we nu verandering in. We
verwelkomen het grote
publiek in een frisse
brouwerij, die veel te
bieden heeft.”

DE DEUREN OPENEN
Bert De Brabandere:
“Enerzijds geven
we de kans aan alle
brouwerijmedewerkers om elk
tien familieleden of vrienden
uit te nodigen in de brouwerij.
Deze genodigden krijgen
een rondleiding doorheen de
brouwerij door onze ervaren
medewerkers. Zo krijgen ze
een zicht op het volledige
brouwproces. Een absolute
must volgens ons. Onze
medewerkers brachten mee
dit familiebedrijf groot. We
willen hen dan ook absoluut
meetrekken in het hele
verhaal. We gaan voluit voor
langetermijnengagementen

“Wij vinden het onze plicht om mee
Harelbeke op de toeristische kaart
te zetten en de Harelbeekse inwoners
uit hun kot te lokken.”
Bert De Brabandere

met onze ‘Bavik Super
People’.”
Anderzijds pakt de brouwerij
uit met de opening van
het ‘Brouwershuys’ op 1
april 2019, waar bezoekers
verwelkomd worden door
brouwmeester Chris en
zijn vrouw Jeanine. Het
concept? Het tonen van een
bierbrouwerij in werking, een

exclusieve rondleiding tussen
de dampende bierketels
en een draaiende bottelarij
door een brouwmeester
met tonnen ervaring achter
de kiezen. Als kers op de
taart kan je achteraf gezellig
tafelen bij Chris en Jeanine
thuis met op het menu
eerlijke Vlaamse kost en
flessen bier van 75 centiliter.

Chris Van Acker: “Mijn
vrouw Jeanine en ik
ontvangen de bezoekers
eerst in het Brouwershuys,
daarna krijgen ze een
uitgebreide rondleiding
waarbij we in alle ruimtes
van de brouwerij komen.
Ik ben meer dan 30 jaar
brouwingenieur geweest
binnen de brouwerij en ben
sinds kort op pensioen.
Jeanine ondersteunde
altijd mijn carrière en is een
fantastische gastvrouw. Mijn
actieve rol in de brouwerij
is dus wat uitgedoofd,
maar met de komst van
het Brouwershuys en als
consulent van bepaalde

DIVERS PUBLIEK
Met het Brouwershuys wordt
er gemikt op groepen van 25
tot 40 personen. Senioren,
serviceclubs, hobbybrouwers
of gewoon nieuwsgierigen,
iedereen is welkom. Let wel,
zomaar een hapje gaan eten
in het huis van de brouwer is
niet mogelijk, dit is enkel een
uitbreiding op de rondleiding.
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HISTORIEK
In 1894 stampte bierliefhebber Jozef De Brabandere
samen met vader Adolf een
brouwerij uit de grond. In
die tijd nog één van de vele
brouwerijen in de regio. Meer
dan enkele koperen ketels in
een brouwzaal, het ‘koerke’
als logistieke dienst en een
zaaltje voor mout was het
niet. Zijn ouderlijke huis doet
nu dienst als Brouwershuys.

"Mijn actieve rol in de brouwerij is wat
uitgedoofd, maar met de komst van het
Brouwershuys en als consulent van
bepaalde dossiers, kan ik toch bezig
blijven in de brouwerij."
Chris Van Acker
dossiers, kan ik toch bezig
blijven in de brouwerij. Wij
kijken alvast heel erg uit naar
de opening.”

Praktische info:
Brouwerij De Brabandere
Rijksweg 33
8531 Harelbeke (Bavikhove)
www.brouwerijdebrabandere.be
info@brouwerijdebrabandere.be
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Het Brouwershuys is vanaf 1
april op dinsdag, woensdag en
donderdag te bezoeken. Op
woensdagnamiddag kan je als
individuele bezoeker aansluiten
bij een groep na reservatie,
op dinsdag en donderdag
worden alleen reservaties
voor groepen toegestaan.
Enkel op weekdagen openen
de deuren zich en daar heeft
Bert een goede reden voor.
Bezoekers moeten de sfeer
kunnen opsnuiven van een
draaiende brouwerij. De keuze
voor dit concept beperkt de
mogelijkheden, maar geeft

bezoekers wel een unieke kijk
op hoe alles in z’n werk gaat.
Bert De Brabandere: “In
de eerste plaats zijn we
ondernemer voor onszelf, maar
bij uitbreiding zijn we dat ook
voor de Harelbeekse inwoners,
de goegemeente. We willen
vooral de deuren openzetten
voor de mensen rondom de
brouwerij, en mensen van ‘hier’
over de vloer krijgen. Op die
manier kunnen Harelbekenaren
elkaar beter leren kennen
tussen pot en pint in een
gezellige omkadering.”
TOEKOMSTMUZIEK
“Wat er verder gebeurt
naar aanleiding van onze
125ste verjaardag? Het is
nog een redelijk geheim

project, maar we zijn
een speciaal jubileum
biertje aan het brouwen.
Daarbovenop investeren we
nog dit jaar in een nieuwe
waterzuiveringsinstallatie.
We investeerden eerder al in
waterbehandeling, nu willen
we volledig focussen op het
verbruik, de energie en het
lozen van water. Water zal
binnenshuis gerecupereerd
en gezuiverd worden. Zo
hopen we ook minder last te
geven aan de omwonenden
van de brouwerij.
Verder blijven we uiteraard
verder investeren in onze
productie. Zo staan er vier
extra tanks en een nieuwe
centrifuge op de planning.
Maar vooral de lokale
verankering is een punt
waar we verder willen aan
werken in de toekomst. We
willen in contact komen
met de Harelbeekse
bevolking, de lokale link
versterken en ambiance
creëren in eigen regio.”

kort
bib

Jan Van Meenen presenteert
zijn nieuwe bundel: De zee is
een zij. De bundel is bovenal
een fascinatie voor de zee
met haar oneindigheid, haar
speelse golven, zand en
duinen, de verrukking van
de vrouwelijke vormen, het
aanzuig- en wegtrekeffect.
Jan Van Meenen werd
meermaals onderscheiden
in poëziewedstrijden en
publiceerde sinds 1998 zelf
drie dichtbundels. De zee is
een zij is zijn vierde bundel.
Op 23 februari om 19.30
uur in de stedelijke openbare bibliotheek.

R

De voorstelling kadert in
het vierdaagse evenement
Dag van het Woord. Eigenzinnige poëzie, laconiek,
met esprit, vol rake observaties, waarbij het taalplezier werkelijk van de pagina’s spat. Het werk van
Philip Hoorne verscheen
in menig literair tijdschrift
en is opgenomen in alle
toonaangevende poëziebloemlezingen. Hij is jurylid
van de Poëziewedstrijd van
de Stad Harelbeke. Op
1 februari om 19.30 uur
in de stedelijke openbare bibliotheek.
Toelichting: Joris Van Hulle.
Muzikale intermezzi door
Janica Lammens.

DE ZEE
IS EEN ZIJ

HE

Noem het nooit zomaar ‘patchwork’. Er gaat een hele geschiedenis schuil achter de nobele kunst
van het quilten (een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met
een doorstiksteek op elkaar genaaid
worden). Blanche Vandebroek heeft
sinds de jaren ‘80 alle aspecten
van het quilten verkend en op die
manier wist ze een internationale
reputatie uit te bouwen. De stukken
die tentoongesteld worden in de bib
zijn voornamelijk log cabins (een
vierkant quiltpatroon dat altijd uit
twee contrasterend helften bestaat).
Vernissage: vrijdag 8 februari om
19.30 uur in de stedelijke openbare bibliotheek. Tentoonstelling
te bezichtigen van 4 februari tot
2 maart. Toelichting: Françoise
Meesen.

BOEK
PRESENTATIES
HET DIKKE
MEISJE EN
DE ZIENER

©
SW THOM
EER AS
TVA
EG

TENTOONSTELLING
PATCHWORK - QUILTS

OP DE
KOFFIE MET
ERIC RINCKHOUT
Eric Rinckhout is freelancejournalist en schrijver. Van

jongs af aan is hij geboeid
door het werk van Willem
Elsschot. Hij vlooit archieven
uit en vindt nooit eerder
gepubliceerde brieven.
Rinckhout vertelt Elsschots
verhaal en waarom het oeuvre van Elsschot vandaag
nog altijd de moeite loont
om gelezen te worden.
Op 25 februari om 14 uur
in de stedelijke openbare
bibliotheek.
Toegang gratis. Inschrijven
via 056 733 440 of info.
bibliotheek@harelbeke.be.

MUZAÏEK
LUDUVUDU
Love hurts is niet alleen
een prachtig nummer,
maar ook een waarheid
als een koe. Om die reden
laten we tijdens de maand
februari (de liefdesmaand
bij uitstek) de gebroken
harten aan het woord in
plaats van de verliefde.
Het werkt als volgt: kies
een film uit onze selectie, nestel je in de zetel,
omring je met zakdoeken
en troosteten. Voor je het
weet is je liefdesverdriet
voorbij en je hart weer geheeld. Deze selectie staat
ook open voor iedereen
zonder gebroken hart.
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Is het al zo lang geleden? De Parette blaast dit jaar 20
kaarsen uit. We blikken graag even terug naar de start en
kijken uit naar onze heuse festivalmaand in februari.

DE PARETTE
WORDT
20 JAAR
Hoe het begon

www.harelbeke.be/sdgs
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Het toenmalige OCMW van Harelbeke
startte in 1994 met de uitbouw van de
faciliteiten voor ouderen in Harelbeke.
Na de opening van het serviceflatgebouw De Beiaard (1994) en het woonzorgcentrum Leiezicht (nu Ceder aan
de Leie) in 1995 was de opening van
het eerste lokaal dienstencentrum De
Parette in Harelbeke op 1 februari 1999
de kroon op het werk inzake de toenmalige uitbreiding van voorzieningen
voor senioren in onze stad. De Parette
wou vooral een ontmoetingsplaats zijn
voor senioren en een steunpunt voor de
thuiszorg in Harelbeke.
Van meet af aan werd sterk ingezet op
vrijwilligers(werk), voor de cafetaria en
vervolgens ook voor het begeleiden
van verschillende ‘clubwerkingen’ die
gestaag, maar zeker boven de doopvont
werden gehouden: wandel- en fietsclub,
scrabble-, petanque-, kaart-, crea- en
biljartclub ... Naast onze clubwerkingen

trokken we de eerste keren op daguitstap, stonden ouderwetse volksspelen
op het programma en organiseerden we
verschillende feesten. De Parette begon
te bruisen van energie, vrijwilligers en
bezoekers.

Een tweede thuis

In enkele jaren tijd groeide ons vrijwilligerskorps uit tot ruim 120 enthousiastelingen die De Parette mee vormden tot
wat het op heden is. We willen hen hiervoor allemaal bedanken! Het viel op dat
De Parette niet gewoon een plek was
om hun vrijwilligerstaak uit te oefenen,
het werd voor velen een tweede thuis,
een plek waar ze ook als bezoekers
langskwamen.
Maar bovenal wou en wil De Parette
een gekende en centrale plek zijn en
blijven, samen met de lokale dienstencentra De Rijstpekker en De Vlinder
waar 55-plussers terecht kunnen voor
kwaliteitsvolle dienstverlening, relevan-

“Wij bedanken graag
al onze vrijwilligers
voor hun jarenlange
inzet”
te informatie over gezondheid, gepaste
thuiszorgondersteuning, een gevarieerd
en waardevol activiteitenaanbod, vrij
willigerswerk en vooral warme menselijke
contacten.

Hier alvast enkele activiteiten die we organiseren
in het kader van de festivalmaand.
Di
05/02

14u

gratis

Infomoment

Woe
13/02

14u

gratis

Spelletjes

Samen gezelschapsspelletjes spelen en

namiddag

nieuwe spellen leren kennen! Inschrijven

Vrij
15/02

9u

Ma
18/02

14u

Je mag ook in februari onze festivalmaand
in De Parette niet missen. Ontdek er alles
over op www.zbharelbeke.be of in onze
Parettegazette.

verpleging. Vooraf inschrijven.

tot 6 februari.
gratis

Tablet

Leer hoe je je Android tablet omtovert tot

gebruikers

een video- en muziekspeler. Inschrijven tot
8 februari.

1 euro

Wandelen en
fietsen

Pannenkoekennamiddag met foto's van
de wandel- en fietsclub. Inschrijven tot
11 februari.

Di
19/02
Klinkt ons aanbod je in de oren?
Twijfel niet om eens langs te komen en
kennis te maken met onze dienstencentra.

Info over persoonlijke zorg en thuis

14u

gratis

Roede

De Roede van Harelbeke neemt je mee
door de geschiedenis van De Parette met
foto’s en herinneringen. Inschrijven tot 12
februari.

Ma
25/02

14u

Vrij
01/03
&

14u

Zat
02/03

10u
14u

gratis

Babbel(b)uur

Een tasje koffie en een dessert te verkrij-

feest mee

gen aan onze Babbel(b)uur!

5 euro

Chocolade-

Grote jubileumkaarting. De winnaars gaan

per tafel

kaarting

naar huis met een reep chocolade. Ook de
verliezers krijgen een attentie. Kaarten te
koop in De Parette.

11

Eline
Vandaag maken we kennis met Eline.
Een lokale held die onze focus op
gendergelijkheid vestigt, want Eline
staat haar brandweervrouwtje tussen
heel wat brandweermannen. En zo
staan we deze maand even stil bij SDG 5
‘Gendergelijkheid’.

LOKALE
HELDEN VOOR
GLOBALE DOELEN
Aan het kunnen van Eline en haar
twee andere vrouwelijke collega’s
wordt niet getwijfeld, al moeten ze
natuurlijk wel hun stiel kennen. Maar
dat is niet anders voor de mannelijke
collega’s.
Hulp verlenen zit deze brandweervrouw in het bloed, zo is ze ook
ambulancierster bij de brandweer en
spoed- en MUG-verpleegkundige
in haar professionele leven (SDG 3
Goede gezondheid en Welzijn).
Het brandweerkorps is een geëngageerde bende en SDG 16 ‘Vrede,
veiligheid en sterke publieke diensten’ zit hen in het DNA. Veiligheid
naar de burger toe, maar ook naar
elkaar: samen uit, samen thuis!
Om een optimale dienstverlening te
kunnen bieden, wordt er intensief
samengewerkt met het ziekenhuis,
de MUG-teams, de beroepsbrandweer en andere vrijwilligerskorpsen.
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Partnerschappen om doelstellingen
te bereiken - SDG 17.
Zo deelt dit Harelbeekse korps ook
zijn kennis met de opstartende vrijwillige brandweer van onze stedenbandpartner Eenhana en levert zo
zijn bijdrage aan het verminderen van
ongelijkheid (SDG 10).
Allemaal bijdragen die van onze wereld een betere plek maken. En om te
eindigen met de gevleugelde woorden van Eline: “Als je iets voor ogen
hebt, moet je er ten volle voor gaan.
Ik zou mijn vrijwilligersengagement
niet meer kunnen missen!”

www.harelbeke.be/sdgs

LOKALE
HELD
Ben of ken je een Lokale Held
voor Globale Doelen? Laat het
ons weten! Stuur een korte beschrijving en een sprekende foto naar
bren.derycke@welzijnharelbeke.be
en wij nemen contact met je op!
Meer weten over de SDGs of Duurzame Gemeente? Neem een kijkje
op www.duurzamegemeente.be en
www.harelbeke.be/SDGs.

BASISONDERWIJS
Stedelijke Basisschool Centrum
Paretteplein 21
8530 Harelbeke
Directie: Luc Byttebier
) 056 733 490
* luc.byttebier@harelbeke.be
: www.centrumschoolharelbeke.be

Stedelijke Basisschool Noord
Tieltsestraat 31
8531 Harelbeke
Directie: Leen Pison
) 056 733 450
* leen.pison@harelbeke.be
: www.sbn-hulste.be

Schoolfeest

Vriendjesdag

zaterdag 23 maart 2019
van 14 - 16 uur met aansluitend

zondag 27 januari en zaterdag
16 maart 2019 van 10 - 12 uur

Opendeurdag
van 16 - 18 uur
V.U. Carlo Daelman , Algemeen Directeur stad Harelbeke - Grafische elementen ontworpen door freepik.com

Opendeurdag
vrijdag 7 juni 2019 van 9 - 12 uur
M

Stedelijke Basisschool Zuid
www.sbstasegem.be
Gen. Deprezstraat 91
8530 Harelbeke
Directie: Charly Nowé
) 056 733 455
* sbzuid@harelbeke.be
: www.sbstasegem.be

Arendsstraat 62 bis
8530 Harelbeke
Directie: Jean-Claude Van Loosveldt
) 056 719 222
* info@tergavers.be
: www.tergavers.be

Opendeurdag peuters

Infoavond nieuwe instappers

dinsdag 19 maart 2019
van 17 - 19 uur

vrijdag 22 februari 2019
van 16.30 - 18.30 uur

Vrije basisschool Sint Rita
Zandbergstraat 24
8530 Harelbeke
Directie: Bruno Colpaert
) 056 719 459
* info@vbssintrita.be
: www.vbssintrita.be
Opendeurdag
dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

Vrije Basisschool De Wingerd
Bruyelstraat 8
8531 Harelbeke
Directie: Veronique Patteeuw
) 056 710 998
* directie@vbsdewingerd.be
: www.vbsdewingerd.be

N

GO Ter gavers

Vrije basisschool Mariaschool
Schoolstraat 70
8530 Harelbeke
Directie: Ruben Seynhaeve
) 056 714 642
* info@mariaschoolharelbeke.be
: www.mariaschoolharelbeke.be
Opendeurdag
dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

Vrije basisschool OLV van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Harelbeke
Directie: Renaat Van Eetvelde
) 056 713 586
* info@vbsolvvanvreugde.be
: www.vbsolvvanvreugde.be

Opendeurdag

Opendeurdag

dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur

dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

of neem contact op voor een afspraak

Vrije basisschool Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 Harelbeke
Directie: Kathleen Beernaert
) 056 724 345
* info@vbsheilighart.be
: www.vbsheilighart.be
Opendeurdag
dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

Vrije basisschool Sint Augustinus
Stasegemdorp 32
8530 Harelbeke
Directie: Nancy Herman
) 056 203 776
* info@augustinusschool.be
: www.augustinusschool.be
Opendeurdag
dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur
of neem contact op
voor een afspraak

Vrije basisschool De Vleugel
Kon. Leopold III plein 69
8530 Harelbeke
Directie: Renaat Van Eetvelde
) 056 719 492
* devleugel@kbhonline.be
: www.vbsdevleugel.be
Opendeurdag
dinsdag 5 februari 2019
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

www.harelbeke.be/onderwijs

SECUNDAIR ONDERWIJS

Guldensporencollege Harelbeke

Infoavond

Ballingenweg 34
8530 Harelbeke
Directie: Filip Vanwildemeersch en Bart Hanssens
) 056 361 280
* harelbeke@guldensporencollege.be
: www.guldensporencollege.be/harelbeke

donderdag 28 februari 2019
om 19.30 uur
Opendeurdagen
vrijdag 10 mei 2019 om 19 uur
zaterdag 11 mei 2019
van 14 tot 18 uur

kUNSTONDERWIJS
SAMWD (Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans)
Hoofdafdeling
Instapm
Toekomststraat 29
oge
vanaf se lijkheden
pt
8530 Harelbeke
voor elke ember
leeftijd
Directie: Inge Kerkhove
) 056 694 570
* samwd@harelbeke.be
: www.academieharelbeke.be
Toonmomenten (vrije toegang)
zie www.academieharelbeke.be
Opendeurlessen op zondag 19 mei 2019
& najaar (zie website)

AHA! (Academie Harelbeke Anders !)
AHA!-secretariaat
Tientjesstraat 4
8530 Harelbeke
Directie: Evelien Van Gheluwe
) 056 733 405
* aha@harelbeke.be
: www.academieharelbeke.be
Festival d’Academie
zaterdag 23 februari 2019
van 14 - 18 uur
opening eindejaarstentoonstelling
vrijdag 21 juni 2019 om 18.30 uur

NIEUWE LEGISLATUUR
NIEUW BESTUUR
Op woensdag 2 januari werden de gemeente-/OCMW-raadsleden officieel
geïnstalleerd. De zitting verliep volgens een vooraf opgemaakt scenario met onder
meer aktename van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester,
het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging.
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1

(s) = sp.a/Groen
(n) = N-VA
(ov) = Open VLD+
(c) = CD&V
(vb) = Vlaams Belang
(f) = fractieleider

2

1.
2.
3.
4.

De volledige lijst met
contactgegevens vind je via
https://www.harelbeke.be/
gemeenteraad-ocmw-raad

5.
6.
7.
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23
14

13

25

15

27

26
16

17

29
28

18

20

19

3

4

5

Francis Pattyn (c)
- Schepen
Kathleen Duchi (c)
- Schepen
Lynn Callewaert (c)
- Schepen
David Vandekerckhove (s)
- Schepen
Alain Top (s) - Burgemeester
Melissa Depraetere (s) (f)
Dominique Windels (s)
- Schepen

6

8.
9.
10.
11.
12.

7

8

Elke Vlaeminck (s)
Filip Lainez (s)
Fleur De Buck (n)
Rosanne Mestdagh (c)
Rita Beyaert (c) –
12344545687
Voorzitter gemeenteraad
13. Gwenny Meyfroid (s)
14. Louis Byttebier (s)
15. Tijs Naert (s) - Schepen
16. Nancy Debeerst (ov)
17. Cedric Van Den Bussche (ov)
18. Lise-Marie Platteau (ov)

9

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

André Vanassche (ov)
Wouter Bouckaert (ov) (f)
Willy Vandemeulebroucke (s)
Koen Opsomer (c)
Inge Bossuyt (s)
Thomas Guillemyn (c) (f)
Wout Patyn (n) (f)
Patrick Claerhout (n)
Brecht Vandeburie (n)
Heidi Sohier (vb)
Rik Vandenabeele (vb) (f)
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WEDSTRIJD
Sudoku
In de sudokupuzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9
worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:
• in elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elke verticale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt.
De cijfers in de lichtblauwe vakjes vormen de oplossing.

3

1

8

8
5

4

Europese verkiezingen

9

EU-BURGERS,
BRENG JOUW STEM UIT

4
6

3

2

8

5

7

1

6

4

9

3

1
5
7

8
2

4
9

5

6

Stuur de oplossing voor 8 februari naar:
Stadhuis, Wedstrijd,
Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@harelbeke.be.
De winnaar krijgt een Harelbeekse
Kadobon van 10 euro.
Oplossing vorige maand: 876
Winnaar: Ingrid De Vreeze
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
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Op 26 mei 2019 vindt – naast de verkiezing van het
Vlaams en federaal parlement – ook de verkiezing van
het Europese parlement plaats. Ben je geen Belg, maar
EU-burger en woon je in Harelbeke, dan kan je hier je
stem uitbrengen voor deze Europese verkiezingen.
Om als EU-burger te stemmen voor de Europese verkiezingen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
•
•
•
•
•

nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
(niet-België)
minstens 18 jaar op 26 mei 2019
inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Harelbeke op 1 maart 2019
geen uitsluiting of schorsing van kiesrecht
inschrijving op de kiezerslijst van Harelbeke
(opgelet: dit moet je wel aanvragen)

Dien tegen 28 februari 2019 het aanvraagformulier C/1
in bij departement Burgerzaken. Dit formulier vind je via
www.harelbeke.be/verkiezingen of bij het departement
burgerzaken in het stadhuis. Nadien krijg je bericht van
de aanvaarding of de weigering van je aanvraag.
Deed je vroeger al aanvraag (bijvoorbeeld bij de vorige
Europese verkiezingen in 2014) en voldoe je nog altijd
aan de voorwaarden, dan hoef je de aanvraag niet
opnieuw te doen. Eens ingeschreven op de kiezerslijst
geldt stemplicht.
Als niet-Belg, wel EU-burger, kan je niet deelnemen aan
de verkiezingen van het federale of het Vlaamse parlement die eveneens doorgaan op 26 mei 2019.
Meer info: www.verkiezingen.fgov.be of departement
burgerzaken: 056 733 340 of burgerzaken@harelbeke.be.

Zondag 26 mei 2019

VERKIEZINGEN

www.harelbeke.be/sdgs

Op zondag 26 mei vinden de Europese, federale en Vlaamse
verkiezingen plaats. Veel mensen zetelen op die dag als voor- of
bijzitter in de stem- en telbureaus. Wil je de verkiezingen eens op
die manier meemaken, stel je dan kandidaat om als vrijwilliger te
zetelen in een stem- of telbureau. Politieke kandidaten kunnen niet
zetelen. De stembureaus zijn geopend van 8 tot 14 uur en de telbureaus vanaf 15 uur tot het einde van de telling. Wie zetelt, krijgt
een drankje, een hapje en een vergoeding. Geïnteresseerd?
Bezorg je gegevens aan Mieke Vandoorne via mieke.vandoorne@harelbeke.be
uiterlijk tegen dinsdag 12 maart 2019.

ERFGOED HARELBEKE
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We maken een inventaris van het
roerend patrimonium van de monumentale Sint-Salvatorkerk. Het inventariseren
gebeurt met een groep vrijwilligers onder
de deskundige begeleiding van Erfgoed
Zuidwest.

KRIEBELKAMPEN 2019
Een fantastische week beleven tijdens de vakantie is voor
sommigen niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom organiseert de stad Kriebelkampen voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar die wat extra ondersteuning nodig hebben. Ook broertjes en zusjes zijn welkom.
Het Kriebelkamp is een vakantiewerking op maat van de deelnemers. De groep bestaat uit maximum 15 kinderen en 7 animatoren. De activiteiten verschillen nauwelijks met een andere
vakantiewerking. Er wordt wel extra ondersteuning voorzien.
Dit jaar vindt er een Kriebelkamp plaats van 8 tot 12 april
(Beestige Bende - VBS De Vleugel) en van 8 tot 12 juli (Fiësta
Festival - Zuiderkouter).
Info en inschrijven via http://www.harelbeke.be/kriebelkamp
of sarah.devos@harelbeke.be of 056 733 482.

Iedereen kan een taak op zich nemen.
Dit gaat van het fysiek aanbrengen van
nummers en het opmeten van objecten,
tot het fotograferen van objecten en het
maken van beschrijvingen op de computer.
In de loop van april 2019 starten we met
het inventariseren. We werken één dag
per week in twee teams. Als vrijwilliger
kan je zelf kiezen hoe vaak je komt meehelpen en ben je verzekerd.
Steek de handen uit de mouwen en vervoeg ons vrijwilligersteam!
Meer info via Erfgoed Zuidwest,
jelle@zuidwest.be, 056 241 616
of frieke.decreus@harelbeke.be
of 056 733 471.
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Sinds 1 september 2018
staan er zes vrolijke en
creatieve dames in voor
de buitenschoolse opvang
van de stadsscholen.
Dagelijks zorgen zij,
samen met vrijwilligers en
wijkwerkers, dat kinderen
educatief verwend worden
voor en na de schooltijd.
Over de middag laten ze
de kleintjes smullen van
hun boterhammen of van
een warme maaltijd in een
aangename sfeer.

BUITENSCHOOLSE
OPVANG
E

en doorsneedag van deze
begeleiders ziet er toch net
iets anders uit dan die van
de gemiddelde werknemer. Misschien
bestaat er zelfs geen doorsneedag.
Ze knutselen, spelen Stef Stuntpiloot en Uno, ruimen heel wat op en
dienen kilo’s maaltijden op. Werken
voor en na school met de kleine
sloebers is heel leuk, maar niet te
onderschatten. Het vraagt heel wat
energie, maar de begeleiders krijgen
er veel voor terug. De kinderen zijn
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blij wanneer ze de dames zien en
roepen enthousiast variaties op hun
naam.
Op de dagplanning staat puzzelen,
memory spelen en fietsen om zo de
verkeersborden te leren herkennen.
Maar wanneer Maurice, Jasper en
Alicia de opvang ‘s avonds betreden,
zijn ze bang voor de monsters die
volgens hen op school zitten. Wat
doe je dan? De begeleiders bouwen
vliegensvlug een kamp met tafels,
stoelen, lakens en heel veel knuffels.

OPVANG
Er is dagelijks opvang in alle
stedelijke basisscholen.
’s Morgens van 7 tot 8.25
uur en ’s avonds van 16 tot
18 uur. Op vrijdag van 15 tot
17 uur. Op woensdag telkens
van 12.05 tot 17 uur. Enkel
school Noord varieert hierop
een beetje. Op woensdag
gaan de kinderen in Hulste
om 14 uur samen naar AHA!
(tekenacademie). Op vrijdag
stopt de opvang in school
Noord om 16.50 uur.

Daar gaat de voorbereiding voor die
dag. Wanneer ze opgehaald worden,
groeien de Grote Monsterjagers
centimeters van trots.
Meegaan in hun fantasie is fantastisch en de iets minder leuke
huistaken toch leuk maken voor de
kinderen is een specialiteit van de
opvangdames. Met een kwinkslag
of een zelfverzonnen versje wordt
opruimen heel wat fijner. Ze maken
ook duidelijke afspraken en bieden
structuur. Bijvoorbeeld: je kan maar
met één stift tegelijk kleuren, dus je
neemt er best maar één. En je muts,
fluohesje, boekentas en jas hang je
best aan dezelfde kapstok. De kinderen kunnen uiteraard pas beginnen
spelen als de boterhammen flink zijn
opgegeten.

“Mama, Carot zei
(hij bedoelt Carol)
dat je van stervelsoep
(kervelsoep) heel
sterk wordt”.
Lenn (kleuter van 5 jaar)

De begeleiders leren de kinderen de
juiste waarden aan en staan klaar met
een brede glimlach of troost voor diegene die het nodig hebben. Je moet
als begeleider een beetje een manusje-van-alles zijn: een luisterend oor,
knuffelbeer, verpleegster, topsportcoach, kunstenaar, voorleestalent,
maar ook soms strenge tante …

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAGEN
Op 6 februari, 13 mei (school Centrum en
school Noord) en 11 juni zijn er pedagogische studiedagen. De juffen volgen op die
dagen zelf les, maar de kinderen kunnen
terecht in de buitenschoolse opvang.
Op 29 maart (E3 Binck Bank Classic) is er
geen school en ook geen opvang.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!
Heb jij ook een hart voor kinderen? Ben
je een hardwerkende teamspeler? Kan
jij goed tegen heel wat (luid) gelach &
gebabbel van kleintjes? Dan ben jij de
vrijwilliger die we zoeken! Schrijf je in via
www.harelbeke.be. Zo heb jij er een leuke
bijverdienste bij en zijn de coördinatoren
een toffe collega rijker.
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TARIEVEN
De gemeenteraad besliste
eind 2018 om de tarieven
voor schooltoezicht op een
gebruikersvriendelijker manier toe te passen. Tot einde
2018 werd er 0,80 euro betaald per beginnend half uur.
Vanaf 1 januari 2019 wordt
er geregistreerd en betaald
per minuut, waardoor de
opvang voor jou als ouder
goedkoper is.

MEER INFO
School Noord Hulste
Stéphanie Declercq &
Kimberly Houttave
0492 186 166
kinderopvang.noord.harelbeke@
harelbeke.be
School Zuid Stasegem
Justine Verstraete &
Carol Demunck
0492 186 168
kinderopvang.zuid.harelbeke@
harelbeke.be
School Centrum
Vanessa Dobbels &
Damaris Cappoen
0492 186 167
kinderopvang.centrum.
harelbeke@harelbeke.be
Coördinator
Buitenschoolse opvang
Carol Demunck
0498 358 428
carol.demunck@harelbeke.be
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#DeDag

(in het leven van een begeleider)

• 07.00-07.30 uur: namen raden &

scannen, gezellig samen ontbijten
en rustig wakker worden
07.30–08.30 uur: (tafel)voetballen,
knikkeren, verhaaltjes vertellen,
fietsen, kleuren, tikkertje, verstoppertje, jasjes aan!
11.15–13.45 uur: tafels dekken,
zingen, eten opscheppen, kinderen
bedienen, applaus geven, tafels
afruimen!
16.00-18.00 uur: huiswerk maken,
Pluk van de Petteflet, Uno of De
Kakkerlak spelen, touwtjespringen,
kleuren, puzzelen, samen opruimen, praten met de ouders.

•
•
•

De dames doen dit uiteraard niet
alleen. Samen met de directie(secretaresses), de juffen en de poetsmedewerkers vormen ze een hecht team.
De vrijwilligers en wijkwerkers steken
ook een onmisbaar handje toe.

“Juf, ik heb vandaag
groene kousen aan en
een groene onderbroek.”
Waarop spontaan elk kind
de kleur van zijn/haar
onderbroek roept.
Benjamin (peuter van 3 jaar)

in Harelbeke
do 28 feb

HERMAN
ROELSTRAETE
HERDACHT
De vzw Musica H. brengt met de steun van de stad Harelbeke de
3de editie van ‘Orgel&C°’. Het openingsconcert vindt plaats op
donderdag 28 februari om 20 uur in de Sint-Amanduskerk in Bavikhove.Tijdens dit concert brengt het Kortrijks Vocaal Ensemble
onder leiding van Wim Verdonck samen met het koperensemble
onder leiding van Geert Verschaeve de ‘Exodus’ van Herman
Roelstraete. Ze brengen ook werk van Coryn, Nystedt, Gieilo en
Rheinberger. Tickets: vvk: 10 euro – add: 12 euro.
Info en reservatie: 0479 219 737, reservatie.musicaH@gmail.com,
www.musicaH.be. De drie andere concerten in deze reeks
vinden plaats in maart. Een combiticket voor de volledige
reeks kost 35 euro.

FRUITSCHIETING

GEZOND EN FIT

FILM ‘GIRL’

Fruitschieting met luchtkarabijn op
vrijdag 1 februari vanaf 18 uur, op zaterdag vanaf 17.30 uur en op zondag
van 10 tot 13 uur in de schietstand
van de Bosseniers in de Kasteelstraat
in Hulste naast nr. 15 (achter DH De
Rijstpekker). Ook niet-geoefende
schutters kunnen deelnemen. Organisatie: Koninklijke Schuttersgilde
Sint-Pietersbosseniers Hulste.
www.bosseniers.be

Voordracht door Anja Blondeel om 19.30
uur in het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers, Eikenstraat 131 in
Harelbeke. Lezing over natuurlijke reinigingskuren, ideaal om de donkere winter
van je af te schudden. Bespreking van
verschillende kruiden en ook proeven van
kruidendrankjes. Tenslotte een korte ontspannende stoelrelaxatie. Inkom: Velt-leden
3 euro – niet Velt-leden: 10 euro. Info via
veltharelbeke@gmail.com.

GIRL vertelt een confronterend en
ontroerend verhaal over identiteit en
gender. De film laat ons binnenkijken
in het leven van de 15-jarige Lara,
die het wil maken als ballerina. Lara
ondervindt dagelijks de grand écart
tussen de realiteit van haar mannelijke
biologie en haar vrouwelijke identiteit.
Om 20 uur in CC het SPOOR.
Toegang: 4 euro.

vr-za-zo 1-2-3 feb

di 5 feb

do 21 feb
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FEB
2019

in Harelbeke
Vergeet je UiTPAS niet!
Dit logo toont aan dat
je deelneemt aan een
UiTPAS-activiteit

8 www.harelbeke.be/uitpas

VR 1 FEB
Fruitschieting
Vanaf 18 uur in de
Kasteelstraat in Hulste
naast nr. 15 (achter
DH De Rijstpekker).
Organisatie: Koninklijke
schuttersgilde Sint-
Pietersbosseniers Hulste
(zie pagina 19).

VR 1 FEB
Collegefeest
Op vrijdag 1 februari
vanaf 19 uur, op zaterdag 2 februari vanaf
16.30 uur en op zondag
3 februari vanaf 11 uur.
Locatie: Guldensporencollege Harelbeke, Ballingenweg 34.Ten voordele
van de renovatie van de
speelplaats 1ste graad.
Info via ) 056 361 280.
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VR 1 FEB
Het dikke meisje
en de ziener

DI 5 FEB
Gezond en fit
het voorjaar in

Bundelvoorstelling van
Philip Hoorne om 19.30 uur
in de stedelijke openbare
bibliotheek (zie pagina 9).

Voordracht door Anja
Blondeel, herboriste en
gezondheidstherapeute, om
19.30 uur in het Provinciaal
Recreatie- en Natuurcentrum
De Gavers, Eikenstraat 131
in Harelbeke (zie pagina 19).

ZA 2 FEB
Dag van het Woord
Vanaf 10 uur in CC het
SPOOR: 40 jaar Dag van het
Woord met Ted van Lieshout,
Peter Verhelst, proclamatie
Poëziewedstrijd Stad Harelbeke, leerlingen SAMWD
Peter Benoit en Aha! Gratis
toegang.

WO 6 FEB
Zeven keer
heilige Minne
In de Middeleeuwen leefde
er in het hertogdom Brabant
een sterke spirituele stroming die men ‘Minne-mystiek’ noemt. Beatrijs (12001268) van de abdij van
Nazareth in Lier beschreef
als eerste haar godservaringen in de ‘Zeven manieren
van Minne’.

VR 8 FEBR

ROMEO & JULIA
Shakespeare schreef met het stuk de meest
onsterfelijke en universele noodlotstragedie
ooit. Deze versie is er één met veel respect
voor het origineel. Het publiek wordt
verdeeld in twee groepen, de ene groep
zit in de zaal kijkend naar de scène, de
andere groep op scène kijkend richting zaal.
Daartussenin wordt er gespeeld. En hoe!
Cast: Joren Seldeslachts, Jonas Van
Thielen, Reinhilde Van Driel, Astrid
Annicaert.
Op 8 februari om 20 uur in CC het SPOOR.
Tickets: vvk: 13 euro – add: 15 euro – -26 jaar:
7 euro via 056 733 420 – tickets@cchetspoor.be –
webshop.harelbeke.be – aan de balie van
CC het SPOOR.

Met een powerpoint maken
we kennis met dit geschrift
om daarna enkele teksten te
lezen, als een inspiratiebron
voor een verdiept geloofsleven
en voor een verinnerlijking van
onze godsrelatie vandaag.
Om 14 uur in PC De Bron,
Marktstraat 88. Vooraf
inschrijven via ) 056 737 070,
: info@debron-har.be, 
8 www.debron-har.be.
Deelname: 8 euro, ter plaatse
te betalen.

WO 13 FEB
Comedy Café

VR 8 FEB
Vernissage
tentoonstelling

ZA 16 FEB
Xander De Rycke

Patchwork – Quilts. Werk
van Blanche Vandebroek.
Om 19.30 uur in de stedelijke openbare bibliotheek
(zie pagina 9).

Erhan Demirci met try-out 'Wa
Make'. Ook met Christophe
Stienlet en Elias Van Dingenen. Om 20.30 uur in De
Trukendoos in Stasegem.
Inkom: 10 euro. Kaarten via
: de.trukendoos@telenet.be.

VR 15 FEB
Streekbierenavond
Locatie: Dok 27. Organisatie: Zeescouts Jan Bart.

Om 20 uur in CC het SPOOR
(uitverkocht).

ZA 16 FEB
Jin Karote
In de scoutslokalen
van Scouts Stasegem.

ZA 16 FEB
Hannelore Bedert
Na het laatste album ‘Iets dat
niet komt’ werd het muisstil rond Hannelore Bedert.
Ze was tegen een muur
aangelopen, verwachtingen
van anderen en zichzelf leken
torenhoog. Ze wist van geen
hout meer pijlen te maken
en kwam ‘op het randje te
staan’. En dat had ze niet
zien aankomen …
Hannelore trok zich terug,
hakte knopen door en begon
uiteindelijk opnieuw te schrijven. Terug op haar eigen ritme en met haar eigen stem.
Om 20.30 uur in
De Trukendoos in Stasegem.
Organisatie: STAP! Tickets via
: de.trukendoos@telenet.be.

ZO 17 FEB
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter in Stasegem.
Ruildag voor verzamelaars
van postzegels, postkaarten,
doodsprentjes, munten,
boeken, strips, champagnecapsules, bierglazen …
Gratis toegang.
Organisatie: Interclub Curiosa
vzw. Info via Ronny Mestdach,
) 056 702 857.

Wegens een vergissing
verschenen de activiteiten van
Femma Bavikhove niet in de
extra katern van het hblad van
januari. Hieronder vind je hun
activiteiten voor het voorjaar.

FEMMA
BAVIKHOVE
 ieuwjaarsfeest:
N
28 januari, 14u en 19u30,
De Gilde Bavikhove
• 
Winterwandeling:
12 februari, 13u30,
vertrek kerk Bavikhove
• 
Kook-in: 19 februari,
19u30, SCC Torengalm
• 
Fietstocht:
11 maart, 13u30,
vertrek kerk Bavikhove
• 
Club ‘neen zeggen’:
12 maart, 19u30,
SCC Torengalm
• 
Sneukeltocht:
4 april, 13u30,
SCC Torengalm
• 
Bloemschikken:
11 april, 19u30,
SCC Torengalm
• 
Koken met Jonathan:
15 april, 19u30,
SCC Torengalm
• Kubben: 16 april, 19u30,
sporthal Bavikhove
•
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeente- en OCMW-raadszitting
op maandag 18 februari om 19.30 uur in CC het SPOOR

MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,
056 722 354 (vrijdag 19 uur
– maandag 8 uur)
• Ziekenhuis AZ Groeninge,
spoedopname campus
Kennedylaan, toegang via de
Ziekenhuisweg, 056 63 61 12.
• Tandartsen:
weekend en feestdagen
van 9 tot 18 uur:
0903 399 69
• Apotheek nodig?
Noodoproepnummer 24u/24u
voor een apotheek van wacht.
Bel 0903 99 000 (1,50 euro/min).
Je vindt altijd een apotheek van
wacht op www.apotheek.be.

ZITDAGEN
•	Burgemeester Alain Top
056 733 332
alain.top@harelbeke.be
Coördinatie veiligheidsdiensten,
beleidsplanning, strategisch
management, externe
betrekkingen, burgerzaken,
personeel en interne
organisatie, PBW
Op maandag van 10 tot 11.30 uur
– stadhuis – ook op afspraak.
• Schepen Francis Pattyn
0471 939 172
francis.pattyn@harelbeke.be
Onderwijs, kunstonderwijs,
cultuur, bibliotheek, erfgoed,
archief, musea.
Enkel op afspraak.
• Schepen Tijs Naert
0486 753 578
tijs.naert@harelbeke.be
Openbare werken,
stadskernvernieuwing,
patrimonium, kerkgebouwen,
mobiliteit, natuur, milieu, groen,
energie, duurzaamheid
Enkel op afspraak

• Schepen Dominique Windels
0470 902 434
dominique.windels@harelbeke.be
Sport, feestelijkheden,
evenementen, toerisme,
communicatie, informatie, ICT
Enkel op afspraak
• Schepen Kathleen Duchi
0479 659 197
kathleen.duchi@harelbeke.be
Financiën, kerkbesturen,
economie, landbouw
Enkel op afspraak
• Schepen
David Vandekerckhove
0470 901 899
david.vandekerckhove@
harelbeke.be
Ruimtelijke ordening,
woonbeleid, jeugd
Enkel op afspraak
• Schepen Lynn Callewaert
0479 775 035
lynn.callewaert@harelbeke.be
Voorzitter Bijzonder Comité
Sociale Dienst, Huis van Welzijn,
Zorgbedrijf, armoedebestrijding,
buurtwerking, sociale
economie, integratie,
emancipatie en gelijke kansen,
personen met een beperking,
kinderopvang, ouderenbeleid,
gezondheidsbeleid, NoordZuidwerking
Enkel op afspraak
• Voorzitter gemeenteraad:
Rita Beyaert
0477 761 393
rita.beyaert@harelbeke.be

ZITDAG PENSIOENDIENST
Huis van Welzijn (Paretteplein
19), elke tweede dinsdag van
de maand van 9 tot 11 uur.
Eerstvolgende op dinsdag
12 februari.

ZO 17 FEB
Tweedehandsbeurs

ZA 23 FEB
Festival d’Academie

Van 14 tot 17 uur in SCC
Torengalm in Bavikhove.
Info en inschrijvingen via
: tweedehandsbeurs@
gezinsbond-bavikhove.be.

In de AHA! Tientjesstraat 4 van
14 tot 18 uur (zie pagina 2).

WO 20 FEB
Ronde van Harelbeke

In jeugdcentrum TSAS.
Organisatie: Chiro Bavikhove.

Kick-off om 19 uur in CC het
SPOOR: Vlaams Bouwmeester
Leo Van Broeck over slim omgaan met ruimte (zie pagina 23).

MA 25 FEB
Eric Rinckhout

DO 21 FEB
Film ‘Girl’
GIRL vertelt een confronterend
en ontroerend verhaal over
identiteit en gender. Om 20
uur in CC het SPOOR.
Toegang: 4 euro (zie pagina 19).

ZA 23 FEB
Ober Bayern

Lezing over Willem Elsschot om
14 uur in de stedelijke openbare bibliotheek (zie pagina 9).

DI 26 FEB
Toekomst Harelbeke
Interactieve avond over citymarketing om 19.30 uur in CC
het SPOOR (zie pagina 5).

VR 22 FEB
Scoutsbal

DO 28 FEB
Ronde van Harelbeke

In jeugdcentrum TSAS. Organisatie: Scouts Harelbeke.

Om 19 uur in WZC De Vlinder:
Geert Six van Unie Der Zorgelozen over een sociale stad (zie
pagina 23).

ZA 23 FEB
De zee is een zij
Jan Van Meenen presenteert
zijn nieuwe bundel om 19.30
uur in de stedelijke openbare
bibliotheek (zie pagina 9).

DO 28 FEB
Herman Roelstraete
herdacht
Het openingsconcert van de 3de
editie van ‘Orgel&C°’ vindt plaats
op donderdag 28 februari om 20
uur in de Sint-Amanduskerk in
Bavikhove (zie pagina 19).

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN
Vrijdag 22 februari om 19 uur in CC het SPOOR:
Sportshow 2019 – Huldiging sportlaureaten 2018
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OPROEP
PANELGROEP
RONDE VAN
HARELBEKE
Net zoals tijdens de vorige legislatuur wil het
schepencollege, ter voorbereiding van het strategisch
meerjarenplan 2020-2025, via een nieuwe ‘Ronde van
Harelbeke’ in 2019 de mening van de Harelbeekse
inwoners horen in verband met verschillende thema’s.
Elke avond wordt een ander thema
belicht. Er komt een spreker aan het
woord, waarna er een debat - mét
inbreng van het publiek - volgt. Op zes
verschillende tijdstippen worden zes
verschillende locaties in de stad aangedaan. Een overzicht van de avonden:
•

•

•

•

•

•

Kick-off op woensdag 20 februari
in CC het SPOOR: Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over slim
omgaan met ruimte
Donderdag 28 februari in WZC De
Vlinder: Geert Six van Unie Der
Zorgelozen over een sociale stad
Donderdag 14 maart in Dorpshuis
De Rijstpekker: Oprichtster
Citizenlab Aline Muylaert over een
luisterende stad
Donderdag 21 maart in Buurthuis
Zandberg: Professor UGent Dirk
Lauwers over mobiliteit
Donderdag 28 maart in de
Zuiderkouter: Bioloog, journalist
en schrijver Dirk Draulans over
natuur, milieu en klimaat
Donderdag 4 april in Brouwerij De
Brabandere: Sociaal ondernemer
Piet Colruyt over maatschappelijk
ondernemen

De avonden volgen telkens hetzelfde
stramien:
19.00 uur: ontvangst
19.30 uur: inleiding
19.35 uur: intro SDG’s
19.45 uur: spreker
20.25 uur: pauze
20.40 uur: panelgesprek
21.30 uur: einde
Het panel is telkens samengesteld uit
de gastspreker en een drietal mensen
die voeling hebben met zowel het
thema als met Harelbeke. We werken
met een min of meer vaste groep
panelleden die, afhankelijk van hun
interesse, kunnen deelnemen aan één
over meerdere panelgesprekken.

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken
van deze groep waaruit de panels worden
samengesteld? Laat dan snel van je horen
via info@harelbeke.be.
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VAKANTIEKRIEBELS 2019
Benieuwd wat er in 2019 voor
kinderen en jongeren op het programma
staat? De jeugd- en sportdienst stelden een
vakantiebrochure op. Bekijk deze brochure
via www.harelbeke.be/vakantiekriebels
of haal je exemplaar bij de jeugd- of
sportdienst. Kwam je vorig jaar al
naar een activiteit? Dan sturen
we je een exemplaar op.

